
يححبين حححتى حرام وهذا حلل هذا يقول أن السنسان يقبل لن يعني التعبدية
:  وجل عز الله فيقول وحجته دليله

دليححل هححذا ) فححي) نصرهم يستطيعون (( ل) ) ينصرون (( لعلهم
أن يمكححن ل اللهححة هذه : أن الكريمة الية فوائد من يعني اللهة أن على
عبححد يححا قلححت ) فححإن) نصرهم يستطيعون (( ل:  لقوله عابديها تنصر
اا فيغاثون باللهة يستغيثون أليسوا الله  ؟ أحياسن

...:  الطالب
 ؟ بها النصر هذا حصل هل ...لكن : هو الشيخ

...:  الطالب
اا : يعني الشيخ . ويغاث بالصنم يستغيث أحياسن

: فتنة الطالب
 ؟ باستغاثته حصل الغوث هذا هل لكن ، : فتنة الشيخ

...:  الطالب
حصححل الشححيء يكححون أن بيححن وفححرق سنعححم بهححا ل عنححدها : حصححل الشححيخ

قلححت كما الفتنة الغوث هذا فسبب غيره والسبب عنده حصل أو بالشيء
نن:  تعالى الله لقول النصنام هذه دعوة وليس مم مو لل ((  مض نن مأ مم ععو مم ند مي

نن من مم مه عدو مل نن ال عب ل مم مجي مت نس عه مي مللل ى مللل مم مإ نو مة ميلل مملل ميما مق نل نم ا عهلل نن مو معلل
نم مه مئ معما من عد علو مف .]^5)[الحقاف:) مغما

لنصححنامهم محضححرون جنححد العابححدين هؤلء : أن الكريمة الية فوائد ومن
جنللد لهللم (( وهللم:  لقححوله لهححا وينتصححرون النصححنام عححن يححدافعون

حيححث ظححاهر هححو مححا بسححفههم المنححاداة مححن هححذا ) وفححي) محضللرون
السححفه من وهذا ، ينصروسنهم وهم سنصرهم يستطيعون ل بمن يستنصرون

اا تنصر كيف : قححوله يعتححبر ولهححذا منححه تسححتفيد ول سنصححرك يستطيع ل شيئ
أسنهححم هححؤلء سححفه علححى ) كالححدليل) محضللرون جنللد لهللم (( وهللم
الن قررته الذي وهذا تنصرهم ل أسنها مع وينصروسنها اللهة لهذه ينتصرون

اء أمححا محضححرون جنححد للمعبححودين العابدون وهؤلء الية معنى أن على بنا
لهححؤلء جنححد النصححنام هححذه أن يححرى ذلححك خلف فيححرى المؤلف رأي على

اا النار في محضرون لكنهم . القول هذا ضعف بيان وسبق جميع
مفال:  تعالى الله قال الجديد الدرس مبتدأ هذا تعالى قال ثم  مك ((  نن عز نح مي

نم عه عل نو ا والهحم الندم هو والحزن ، الحزن في يوقعك ل ) أي) مق مضحى لم
كححثيرة أشياء قالوا ؟ قالوه الذي ما ، يستقبل لما الهم فإسنه الخوف وضده
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ال قالوا مل:  مث مع مج مأ مة ((  مه مل ههما ال مل هدا مإ مح من موا مذا مإ ءء مهلل ني مشلل ءب مل مجللما )) عع
:  وقالوا اللوهية في طعن وهذا]^5[ص:

مت (( نس هال مل مس نر : إن وقححالوا الرسححالة في طعن وهذا]^43)[الرعد:) عم
اا اا وهححذا وسححاحر وكاهن وشاعر مجنون وسلم عليه الله نصلى محمد أيضحح
أن المعلححوم ومححن والسححلم الصححلة عليححه الرسححول شخصححية فححي عيححب

: وقيححل وأنصححلها لبهححا فححي دعححوته نصححودمت إذا يتححأثر سوف بشر السنسان
مل مع مج مأ مة ((  مه مل ههما ال مل هدا مإ مح من موا مذا مإ ءء مه ني مشلل ءب مل مجللما إذا  السنسححان)) عع

ال الفقهي قوله نصودم سححيهدم كححان إذا لكححن بلغححط سنفسححه فححي يحس مث
اا عيححب وإذا وأعظم أشد يكون أنصله اا عيبحح ولهححذا وأشححد أشححد يكححون ذاتيحح

اا سنبيه الله يسلي التوجيهات مثل في وسلم عليه الله نصلى محمد
منما((  ) ) قولهم يحزنك (( فال  عم مإ مل نع من ممما من لرو مس ممما عي من مو عنللو مل نع )) عي

رسححول فححي يقولححون ما يقولون الذين هؤلء حال لبيان استئنافية الجملة
بعلححم ؟ بماذا مهددون أسنهم وحالهم به جاء وما وسلم عليه الله نصلى الله
ومحا بينهحم فيما يسروسنه ما ، يعلنون وما يسرون بما ؟ بماذا وجل عز الله

 لغيرهم يبدوسنه وما أسنفسهم في يسروسنه ما ، للناس يعلنوسنه
، أحححد بححه يعلححم ل بحيححث سنفسححه مححافي السنسححان إسرار ، إسراران فعندسنا

ال لهححذا وسنضرب ، لغيرهم يخرج فل بينهم المر : إسرار الثاسني السرار مث
ل لكححن المححور مححن بححأمر بينهححم فيمححا يتحدثون عشرة عددهم قوم هؤلء
أضححمر العشححرة هححؤلء أحد ، إسرار ؟ ل وإل إسرار هذا غيرهم إلى يخرج

اا سنفسححه في اا هححذا زملءه بححه يخححبر لححن شححيئ (( مما:  فقححوله إسححرار أيضحح
ومححا سنفسححه فححي إسنسححان كححل أسححره مححا أي وهححذا هذا ) يشمل) يسرون

هححو مححا التهديححد مححن هححذا وفي لغيرهم يعلموه أن دون بينهم فيما أسروه
ذلك على يجازيهم وسوف يعلنوسنه وما يسروسنه ما يعلم تعالى فالله ظاهر

. القيامة يوم
نم:  تعالى الله قال ثم  مل مو مأ مر ((  عن مي مسلما ملن منلما ا عه مأ منللما نق مل نن مخ ةة مملل مفل نط عن

مذا مإ مو مف ءم عه مصي ءن مخ مبي مب* عم مر مضل مو منللما   هال مل مث مي مم مسلل من عه مو مقلل نل :  قححال)) مخ
نم مل مو مأ مر ((  عن مي مسما ملن نم يعلم ) بمعنى) (( ير) ) ا مل مو مأ مر ((  أولححم ) أي) ميلل

عطححف حححرف والواو سنعم التوبيخ به والمراد للتقرير هنا والستفهام يعلم
تكححون الثححاسني وعلححى سبق ما وإما الهمزة بعد مقدر إما عليه والمعطوف

 ير : وألم الثاسني القول على وأنصلها مكاسنها عن منقولة الهمزة
" وائللل بللن العللماص وهو: "  المؤلححف ) قال) (( النسمان:  وقوله 

أل أن الصحححيح ولكححن الححذهني للعهححد هنححا أل تكحون المؤلححف رأي وعلححى
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أسنهححا أل فححي النصححل لن وائححل بن العاص ومنه السنسان جنس أي للجنس
* خسر لفي النسمان * إن (( والعصر فيها النصل هذا الجنس لبيان

النصل هو ذلك كون ) ووجه) آمنوا الذين (( إل السنسان جنس ) يعني)
فححإذا عمححومه على اللفظ بقاء والنصل معين شيء في يحصرها العهد أن

نم قائل قال مل مو مأ مر ((  عن مي مسما ملن عححز اللححه سنقححول فلن بححن فلن ) : إسنححه) ا
اا شامل ) وهو) (( النسمان:  قال وجل سنجعححل لكن عام أسنه فالصحيح إذ

ال سنجعله وائل بن العاص  الرأي هذا رأى لمن أو القول هذا قال لمن مثا
نم  مل مو مأ مر ((  عن مي مسما ملن منما ا عه مأ منما نق مل نن مخ ةة مم مف نط نصححيرسناه أن إلى ) مني) عن

اا اا شديد مذا((  قوي مإ مو مف ءم عه مصي ) بينها) (( مبين لنا الخصومة ) شديد) مخ
كمححا المهين المني هذا وهو سنطفة من خلق السنسان ، سنعم البعث سنفي في

رجححع إذا السنسححان منححه خلححق الححذي المهين الماء هذا وجل عز الله ونصفه
عححز اللححه ينشححئه هذا بعد ثم بشيء ليس كالنخامة أسنه وجد لنصله السنسان

اللححه بنعححم يتربى أن بعد الحجة وقوة والبلغة الفصاحة يعطيه حتى وجل
أسنححواع مححن عليححه اللححه أسنعم بما ثم الثديين من أمه بصدر ثم أمه بطن في

اا ؟ إيش فيكون وذهنه وفكره عقله ويشتد يقوى والشراب الطعام خصيم
مذا((  مإ مو مف ءم عه مصي لكححن فاعححل بمعنى فعيل لن الخصومة شديد ) أي) مخ
(( مللبين أن يظهر الذي بين ) أي) (( مبين:  وقوله المبالغة على تدل

قويهححا الخصححومة شححديد لكححوسنه لخصححومته مظهححر يعنححي مظهر ) بمعنى)
. وخصومته السنسان جدل من سنوع بيان الله شاء إن وسيأتي
نم مل مو مأ مر ((  عن مي مسما ملن منما ا عه مأ منما نق مل نن مخ ةة مم مف نط مذا عن مإ مو مف ءم عه مصي ءن مخ مبيلل عم

المححراد وأن التوبيححخ بححه يححراد الححذي للتقرير الستفهام هذا أن لنا ) سبق)
قححال وائل بن بالعاص تخصيصه من المؤلف قاله مما أعم هو ما بالسنسان

:  وجل عز الله
مذا((  مإ مو مف ءم عه مصي ءن مخ مبي : المؤلف لقول خلفا للخصومة مظهر ) أي) عم
"  الخصومة بين" 

هال لنما (( وضرب:  قال  اا كان الذي السنسان هذا ) يعني) مث اا خصيم مبين
هال (( ضرب هححذا سنفيححه وتقححدير والسنكححار التعجيححز يريد وجل عز ) لله) مث

) ولهححذا) رميللم وهللي العظللمام يحي من (( قمال:  بقوله بينه المثل
اا وقعححت لسنهححا سححبق عما مفصولة الجملة جاءت : قححوله فححي لمبهححم بياسنحح

هال لنما (( وضرب )) رميللم وهللي العظللمام يحللي من (( قمال) ) مث
)) خلقلله (( نسللي) ) العظمام يحي من قمال خلقه (( ونسي سنعم

الخصحيم السنسحان هحذا فكححان مهيحن محاء محن خلححق أسنه خلقه ابتداء يعني
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تكححون أن يحتمححل ) جملة) خلقه (( ونسي:  قوله في والجملة المبين
أسنححه يعنححي خلقححه سنسي وقد أي حالية جملة تكون أن ويحتمل خبرية جملة

اا كححان ثححم منححي مححن وأسنححه خلقححه سنسححي قد المثل ضرب في اا إسنسححاسن سححوي
اا اا خصيم وهللي العظللمام يحللي مللن (( قمال:  بقححوله بينه المثل ، مبين
) ) رميم

وهللو المنللي مللن) " ) خلقه (( ونسي:  الله رحمه المؤلف يقول 
كححائن شححيء إعححادة ضربه الذي مثله لن ؟ ذلك " كيف مثله من أغرب
اا أشد وأيهما خلق ابتداء المني من وخلقه علححى امتنححاع في كان لو امتناع

مو:  وجل عز الله قال ولهذا البتداء ؟ الله عه مو مذ ي ((  مل عأ ا مد نب مق مي نللل مخ نل مم ا عثلل
عه عد معي مو عي عهلل عن مو مو نهلل مه مأ نيلل مل أي فححإسنه كححذلك كححان فححإذا]^27)[الححروم:) مع

ال يكون المبين الخصيم السنسان :  وجهين من ضا
. العادة على وجل عز الله قدرة : استغرابه الول الوجه

نصححار حتى مهين ماء من خلق أسنه سنسي حيث الخلق أول : سنسياسنه والثاسني
اا اا إسنساسن اا سوي اا خصيم . مبين

) مححا) (( من بالية ) أي) رميم وهي العظمام من يحي من (( قمال
العظححام يحيي أحد ل يعني السنكار أو النفي به والمراد استفهامية ؟ سنوعها
عظححامه ونصارت وعصبه لحمه ذهب أي ورم مات إذا السنسان رميم وهي

اا فهي لقدمها تتفتت عححن شححيء أبعححد هححي الرميححم العظام هذه ، رميم إذ
هحذه تحيححا فكيحف الحيحاة عحن شحيء أبعححد فهححي التراب تشبه لسنه الحياة

 المنكر الرجل هذا استغراب وجه هذا العظام
لسنحه بالتاء يقل ولم بالية ) أي) رميم وهي العظمام يحي من (( قمال

اسححم أو المفعححول اسححم يعنححي الصححفة بهححا يراد تارة الرميم نصفة ل اسم
بلححي إذا العظححم أن يعنححي السححم بححه يححراد وتارة رامة أو مرمومة الفاعل
اا يسمى وحجر أسد مثل لسنه التاء إلى يحتاج لم السم به قصد فلما رميم
يحؤسنث لكححان الصححفة أريد لو لكن التاء إلى يحتاج لم ذلك أشبه وما وشجر

)) (( وهللي:  قال وأسنه سيما ل للتأسنيث قابل جمع وكل جمع العظام لن
عظللمام أخللذ أنه ورو ي) " ) رميم (( وهي:  قال مؤسنث ضمير وهذه

هما هما عظم ؟  إيححشوسلم"  عليه الله صل ى للنبي وقمال ففته رميم
الللله صللل ى النبي فقمال ورم بل ى مما بعد هذا الله يحيي " أترى
الثححر هححذا سححاق المؤلححف)  النللمار ويللدخلك : ( نعللم وسلللم عليلله

أمححام أسنكححر سححواء المنكر الرجل هذا لن بذلك جدير وهو روي بالتضعيف
وليححس حححال بكححل منكححر فإسنه ظهره خلف أو وسلم عليه الله نصلى النبي
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هححذا بمثححل النححاس يعامححل أن والسححلم الصححلة عليححه الرسححول عححادة من
في سنظر إلى يحتاج هذا  فالثر) النمار ويدخلك : ( نعم بقوله السلوب

  نصحته وفي سنده
اا تعالى الله قال  ؟ لمححن ) والخطححاب) (( قل:  ذلححك علححى قححدرته مبين

يححي أن أسنكحر الحذي لهذا ) يعني) (( قل وسلم عليه الله نصلى للرسول
نل رميححم وهي العظام الله عق مهللما ((  ميي نح مذ ي عي مللل مهما ا مأ مشلل مل مأن مو ةة مأ مر )) مملل

له أمر فهو والسلم الصلة عليه للرسول قال إذا وجل عز الله أن واعلم
القرآن بإبل غ مأمور وسلم عليه الله نصلى النبي أن المعلوم ومن بالبل غ
اا ميما:  لقوله عموم مهما ((  لي عل مأ عسو مر نغ ال لل مل ممما مب مز مك عأنلل نيلل مل نن مإ مك مملل لبلل )) مر

اا خص فإذا]^67[المائدة: )) (( قلل بححح الخبححار مححن أو الحكام من شيئ
علححى يبلغححه أن أمر لن يقوله أن أمر الذي بهذا خانصة عناية ذلك في كان

وجححه علححى كححان مححا أن ومعلححوم الخصونصححية وجححه علححى ؟ إيححش وجححه
اللححه أن القاعدة هذه وخلنصة العموم في دخل مما أوكد فهو الخصونصية

خححاص أمححر ) فهححذا) (( قل:  يقول أن وسلم عليه الله نصلى سنبيه أمر إذا
اا كاسنت سواء المسألة هذه بتبليغ اا كاسنت أو خبر حكم

مهما ((  ميي نح مذ ي عي مل مهما ا مأ مش مل مأن مو ةة مأ مر يقل لم وجل عز الرب يقل ) لم) مم
الجححواب ) ليكححون) مللرة أول أنشللأهما (( الذ ي:  قححال بححل الله يحييها

اا الذي هو الله أن السنسان فهم الله يحييها : قل قال لو لسنه للدليل متضمن
مذ ي:  قال إذا لكن يحييها مل مهما (( ا مأ مش مل مأن مو ةة مأ مر الجححواب هححذا ) كححان) مم

مذ ي للححدليل ؟ ليححش متضححمنا مل مهما (( ا مأ مشلل مل مأن مو ةة مأ مر الححذي ) ومححن) مملل
أحححد يخلححق لححم وجل عز الله هو مرة أول أسنشأها الذي ؟ مرة أول أسنشأها

وجححل عححز اللححه كححان فححإذا مححرة أول ينشححئها ولححم العظام هذه الخلق من
من أهون العادة لن إعادتها على ؟ إيش على قادر فهو مرة أول أسنشأها
علححى الدلححة اليححات مححن بقححي فيمححا ذكححر الله أن يعني دليل وهذا البتداء
(( الذ ي الول الححدليل هححو هححذا رميححم وهححي العظححام هححذه إحيححاء إمكان

البتححداء علححى القححادر أن على بهذا الستدلل ) وجه) مرة أول أنشأهما
  ، طيب أولى باب من العادة على قادر
اا مو((:  قال ثاسني عه مو لل   عك ةق مب نل ءم مخ ملي ال ، عليم  مخلوق)) مع جملححة ول مجم

ال ؟ ال مجم خلق بكل (( وهو الجملة هذه خلقه وبعد خلقه قبل ، ومفص
المصححدر " فجعححل المخلللوق بمعنلل ى هنللما " الخلق:  المؤلف ) قال)

مححن المصدر سنفس بالمصدر المراد أن يظهر والذي المفعول اسم بمعنى
عليللم خلق بكل (( وهو:  قال إذا لكن بخلق إل مخلوق ل أسنه المعلوم
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ينشححئ وكيححف يخلححق كيححف أي بححالخلق علمححه علححى سنححص هذا في ) نصار)
بكححل وهححو قلنححا إذا ممححا الموتى إحياء على قدرته على أدل فيكون الخلق

خلقه بعد ؟ متى بالمخلوق علمه نصار مخلوق : بكل قلت إذا لسنه مخلوق
كيححف يعلححم أسنححه ) يعنححي) خلق (( بكل ظاهرها على الية كاسنت إذا لكن

كححان إذا لسنحه عليححه يستعصححى لحم أراده إذا الخلححق بكيفيحة والعحالم يخلق
اا عححز علححم مححا نصنع عليم خلق بكل وهو أراده إذا ، الرادة إل يبق لم عالم
يعيححده أسنححه علححى قححادر أسنه على ) دليل) عليم خلق (( بكل فكوسنه وجل
قلححت لححو ، بجهلححه يكححون أن وإمححا لعجححزه يكححون أن إمححا يعجححز الححذي لن

ال لنا انصنع لشخص ال يصنع هل الصنعة يعلم ل وهو مسج ؟ لمححاذا ؟ مسج
ال لي انصنع قلت لو لجهله عنححده ليححس لكححن يصححنع كيححف يعلححم وهو مسج
) هححذه) مللرة أول أنشللأهما الللذ ي (( هو:  قححال لما هنا يصنع ل قدرة

العجححز اسنتفححى فإذا الجهل اسنتفاء ) هذا) عليم خلق بكل (( وهو القدرة
: قوله من المستفاد

(( وهو:  قححوله من المستفاد الجهل ) واسنتفى) مرة أول (( أنشأهما 
اا الخلححق ) نصححار) عليم خلق بكل (( وهو ، دليلن هححذان طيححب ممكنحح
 ) ) عليم خلق بكل

مذ ي مل مل (( ا مع نم مج عك من(( الناس جملة في ) أي) مل مم مر   مج مش مر ال مض نخ مل )) ا
هرا(( " العنللماب إل شجر كل أو والعفمار المرخ..."  منللما مذا   مإ نم مفلل عتلل نن مأ

عه نن من مم عدو مق ها الخضر الشجر من لكم جعل (( الذ ي )) عتو (() ) نمار
اا الخضر الشجر من لنا جعل والذي ، نصير ) بمعنى) جعل عز الله هو سنار
: " بقححوله المؤلححف أراد النححاس جملة ) في) لكم (( جعل:  وقوله وجل
اا ليس الجعل هذا " أن النماس جملة في برسححول أي بالمخاطبين خانص
لهححم جعححل فهححو أحححد لكل عام هو بل وأنصحابه وسلم عليه الله نصلى الله
" مللن:  يقححول ) المؤلححف) الخضللر الشللجر (( من الناس جملة في

اا ويكون الذهني للعهد أل تكون كلمه على " وبناء والعفمار المرخ عامحح
فيهححا النصححل أل وأن الظححاهر خلف هذا أن لنا سبق ولكن الخاص به أريد
) أي) الشللجر (( من المححراد أن فالصواب العموم أي الجنس تفيد أسنها
اا هذا عن سنعرف " ل العنماب إل: "  وقوله قال كما شجر كل من هل شيئ
كححل علحى أعلحم اللححه النححار منحه تأتي أن يمكن ل العناب وأن مستثنى إسنه

ها الخضلر الشللجر (( من النصححل عنححدسنا سنقول سنحن حال اا) نللمار ) عامحح
منهححا يلزم والرطوبة ؟ كذلك أليس الرطوبة ) فيه) الخضر (( الشجر

؟ وإيححش يابسححة البححارد الرطب الشجر هذا من تخرج التي والنار البرودة
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الرطوبة بين ما يخفى ول بارد رطب من متولد الحار اليابس فهذا وحارة
عححز اللححه كححان فإذا العظيم التناقض من واليبوسة الحرارة وبين والبرودة

ظححاهر هو ما التنافر من منه المولد وبين بينه الذي الشيء هذا يولد وجل
الضد يخلق كوسنه لن رميم وهي العظام إحياء على ؟ إيش على قادر فهو
أمححر وهححذا ضححد ل مححن الشححيء يخلححق كوسنه من القدرة في أبلغ الضد من

اا ظاهر وهححي العظام إحياء إمكان على ثالث دليل هذا ؟ إيش دليل هذا إذ
 رميم

مذا ((:  وقوله مإ نم مف عت نن عه مأ نن من مم عدو مق فجائيححة وإذا عاطفححة هنححا  الفححاء)) عتو
اا تضرب أن بمجرد أسنه يعني فتوقححد النححار تنقدح الشجر هذا من بعود عود
، للعملية مفاجئ سهل أمر اليقاد إن بل عناء كبير إلى يحتاج ل يعني منه

منلله (( أنتللم:  قححوله ) وفححي) (( إذا كلمححة مححن اسححتدللناها المفاجئححة
تفيححد السححمية الجملححة لن العمل هذا استمرارية على ) دليل) توقدون

من يتولد يوجد أسنه ينكر أحد ل ، ينكره أحد ل أمر وهذا والستمرار الثبوت
مذا (( طيب منه الناس يوقد سنار الخضر الشجر مإ نم مف عت نن عه مأ ننلل من مم عدو مقلل عتو

((
عللل ى القدرة عل ى دال وهذا تقدحون: "  الله رحمه المؤلف قال 

المللماء فال والخشللب والنللمار المللماء بيللن فيلله جمللع فللإنه البعث
"   الخشب تحرق النمار ول النمار يطفئ

مس:  قال ني مل مو مأ مذ ي ((  مللل مق ا مللل مت مخ موا مم مسلل مض ال نر ل
م عظمهمححا ) مححع) موا

ةر(( مد مقما مب مل ى   نن مع مق مأ عل نخ نم مي عه مل نث مل ى(( الصغر في السناسي ) أي) مم مب   ((
اا هذا مس رابع دليل أيض ني مل مو مأ مذ ي ((  مل مق ا مل مت مخ موا مم مس مض ال نر ل

م ةر موا مد مقما مب
مللل ى نن مع مق مأ عللل نخ نم مي عهلل مل نث بنفسححه اللححه ) أجححاب) (( بللل ى ) الجححواب) مم

اللححه قححال كمححا النححاس خلق من أكبر والرض السماوات ) خلق) (( بل ى
عق:  تعال نل مخ مل مت ((  موا مم مس مض ال نر ل

م عر موا مب نك نن مأ مق مم نل مس مخ منما )[غافر:) ال
يسححاوون ل كلهححم البشححر ، والمشححاهدة بححالحس معلححوم أمححر وهذا]^57

اا إل يحصحيها ل الحتي والنجحوم الكحواكب بهذه بالك فما الكواكب من كوكب
: فيهححا تعححالى اللححه قححال الححتي العظيمححة والسححماوات وجححل عححز اللححه

مء ممما مس موال مهما ((  منما ني من ةد مب ني مأ منما مب مإ من مو ععو مسلل عمو الححذي]^47)[الححذاريات:) مل
اا يكون أفل والرض السماوات خلق بلى الجواب ؟ الناس خلق على قادر
محن أودعهححا بمحا العظيمححة الجححرام هححذه خلححق فالححذي وأولى بلى ، والله

اا العظيمة المصالح وهححذا والحرى بالولى مثلهم يخلق أن على قادر أيض
الرابع الدليل هو الدليل
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مو (( بل ى:  قال  عه عق مو مال مخ نل عم ا ملي مع نل علححى قححادر هححو ) أي) (( بل ى )) ا
(( العليللم الخلححق ) الكثير) الخالق (( وهو وجل عز سنفسه أجاب ذلك

" الخلللق الكثير: "  المؤلححف ) قححال) الخالق (( وهو ، شيء ) بكل)
ال فجعل لكن الخلق كثير وجل عز الله أن شك ول المبالغة نصيغة من فعا
اا سنقول أن ينبغي  ، سنسبة هنا فعال من أيض
بإيجححاد ونصححفه مححن أبلححغ بححالخلق وونصفه بالخلق مونصوف أسنه يعني سنسبة

مححاذا ، سنجححار فلن قلنححا لححو أسننححا ...يعني ذو أسنه يعني الخلق بفعل أو الخلق
مححن جعلنححاه إذا يفيد وماذا النسبة باب من جعلناه إذا سنجار بأسنه قولنا يفيد
كححذا النجارة كثير أسنه فالمعنى المبالغة باب من جعلناه إذا ؟ المبالغة باب
مسححتحق هححو وهححل يجيححدها هو هل لكن ، النجارة كثير يعني سنجار ؟ ل وإل
يكححون قححد ، يكححون ل وقححد يكون قد ؟ سنجار فيقال المهنة بهذه يونصف لن

اا تنفع ما أبوابه تطلع لكن النجارة كثير ول المحامل تكسر مخرقة سنعم أبد
سنقححول هححذا خححراب لكنححه اللححه شاء ما بابين أو باب لنا يطلع يوم وكل تنفع

ل ، ل لهححا متقححن حححاذق أسنححه بمعنححى ونصححفه النجارة هل لكن مبالغة نصيغة
احب أي سنسحبة أسنهحا علحى سنجار قلت إذا أما يكون ل وقد يكون قد يلزم نص

سنجححر سححواء لهححا المتقححن بالصححنعة أي والنجححار الونصف في أبلغ فهو نصنعة
اا ال أو كثير )) الخالق (( وهللو:  سنقححول أن يمكن فهنا متقن سنجار فهو قلي

بهحذه وجححل عحز اللححه لونصحف المفيححدة النسححبة علحى ؟ إيش على سنحملها
اللححه فححإن هححذا ومع وجه أكمل على المتقن الخلق ذو أي العظيمة الصفة

كححثرة يعنححي والفعححل ؟ بعححد إيش الونصف حقه في اجتمع وتعالى سبحاسنه
اا يحصى ل وجل عز الله خلق أن لشك الخلق ال أجناسحح السنححواع عححن فضحح
ال يحصححي الححذي ذا مححن الخلق أجناس يحصي الذي ذا من الفراد عن فض
أحححد يستطيع ل ؟ السنواع هذه أفراد يحصي الذي ومن الجناس هذه أسنواع

اا ذلك يحصي أن مححا المححران وتعححالى سححبحاسنه الله حق في اجتمع فقد إذ
الحتي : الكحثرة الثححاسني ، الونصححف كمححال يعنححي الونصححفية أي النسبة ؟ هما

اا وتعححالى سححبحاسنه اللححه كان إذا طيب المبالغة نصيغة تفيدها مححن أي خلقحح
أن علححى يعجححز هححل الخلححق كثير وكذلك له اللزم الونصف ، الخلق ونصفه
اا ل ؟ رميم وهي العظام يحي ال هذا خذ إذ اا دلي  خامس

اا ) هذا) (( العليم  يكون أم إما العادة عدم إن قلنا لسنا دليل العلم أيض
يعني ذلك فإن بالعلم سنفسه الله ونصف فكلما للجهل يكون أن وإما للعجز

ال هححذا سنعححد أن فيمكححن ينشححئ وكيف يخلق كيف يجهل ل لسنه قادر أسنه دلي
اا . سادس
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ممما:  قال ثم  من مإ عه ((  عر نم مذا مأ مد مإ مرا أ
هئما م ني نن مش مل مأ عقو عه مي نن مل عن عك عكو مي  )) مف

مذا((  وحاله شأسنه " يعني شأنه  أ ي) : ") أمره (( إنمما المؤلف قال  مإ
مد مرا أ

هئما م ني نن مش مل مأ عقو عه مي نن مل عن عك عكو مي ال... أحححرار إلححى يحتاج  ما)) مف أو مث
(( كن:  يقححول بححل وجححل عز بيده يعمل أن إلى ول يساعدوسنه جنود إلى

أمر بالمر المراد : إن ويقال فيه ينازع " قد  شأنه: " ) وقوله) فيكون
: قححوله فححي كمححا يكححرر أن بححدون : كححن يقححول أن أمححره يعنححي ، التكححوين
ممما مو منما ((  عر نم مل مأ ءة مإ مد مح ةح موا نم مل مر مك مص مب نل المحر فيجعحل]^50)[القمحر:) مبما

واحححد المححر يجعححل ، الوامر واحد ؟ الوامر واحد وإل المور ؟ إيش واحد
: سنقححول أن ويمكححن المححور واحححد المححر يجعححل أن يريححد والمؤلف الوامر

اا بالمرين : للشيء يقول أن قدرته تمام في وجل عز : شأسنه سنقول جميع
(( فإنمما تكحححرار بدون : كن يقول أن الشيء أراد إذا وأمره ، فيكون كن

هما أراد (( إذا) ) بمالسلماهرة هلم * فلإذا واحلدة زجرة هي )) شليئ
ةء خلق أ ي: "  اللححه رحمه المؤلف قال نن((  " شللي مل مأ عقللو عه مي نن مللل عكلل

عن عكو مي )) مف
اا سنقيد أل الولى  اا أراد إذا سنقول بل بالخلق شيئ اا شيئ اا أو خلق يعنححي إعدام

إعححدامها يريححد أن وإمححا خلقهححا أي إيجادهححا اللححه يريححد أن إمححا الشححياء أن
إطلقهححا علححى ظاهرهححا علححى اليححة إبقاء فالولى إيجاد ل إتلف والعدام
هما اا كان ) سواء) (( شيئ اا خلق اا أو وإيجاد اا إعدام حمححل الححذي ولكن وإتلف
السححياق " لن شلليء خلللق: "  يقححول أن علححى اللححه رحمححه المؤلححف

على إسنها قلنا إذا ولكننا به خصها فلهذا اليجاد وهو الخلق على بالستدلل
(( إذا:  يقححال أن فححالولى العدام تمنع ل كما الخلق تمنع ل فإسنه إطلقها

هما أراد ءء إيجاد ) إي) شيئ المؤلححف عححن يعتححذر وقححد إعدامه أو وخلقه شي
ولهححذا خلححق القححائم الشيء إتلف لن ، خلق سنوع فيه العدام : إن فيقال

: وجل عز الله قال
مذ ي  مل مق (( ا مل مت مخ نو مم نل مة ا ميما مح نل عححدم المححوت أن مححع]^2)[الملححك:) موا

مهال أحسن أيكم (( ليبلوكم وفناء ((:  قال سهل هذا في ) والمر) عم
هما نن شيئ مل مأ عقو عه مي نن مل عن عك عكو مي )) مف

جعلناهححا وإذا الظححاهر هو هذا تامة ؟ سناقصة أو تامة هي هل ) هنا) (( كن
تامححة جعلناهححا إذا لكححن كححذا إلححى تحححول أي كححذا كححن المعنححى نصار سناقصة
ومححا شيء إلى شيء من تحويله تعالى الله أراد ما لتشمل أشمل نصارت

ال ايجاده تعالى الله أراد أو ويتكححون يوجححد أي يعني أوجد أي كن يعني أنص
اا الطويل يكون بأن أي كذا كن ال والقصير قصير فححإذا ذلححك أشبه وما طوي

9



" يكللون فهللو: "  ) يقححول) (( فيكون ، أشححمل هذا نصار تامة جعلناها
اا بالنصححب قححراءة وفححي أو سححبعيتان ) قراءتححان) (( يقللول علححى عطفحح

 ؟ شاذة إحداهما
...:  الطالب
اللححه رحمه المؤلف " وانصطلح قراءة في: "  قال لسنه ؟ : لماذا الشيخ

كححاسنت " وإذا قللراءة وفي: "  يقححول أن سححبعيتين القراءتححان كححاسنت إذا
(( فيكللون:  قوله في " طيب قرئ: "  الشاذة عن قال شاذة إحداهما

) قراءتان)
من  عن ) و) (( فيكللو هنححا فالفححاء الرفححع قححراءة علححى ) أمححا) (( فيكللو

يكححون فهو والتقدير محذوف لمبتدأ ) خبر) (( يكون وجملة ، للستئناف
أمحره ) إسنما) يقول (( أن على معطوفة فهي النصب قراءة على وأما ،

اا أراد إذا والفححاء طيححب ، فيكححون كححن للشيء يقول ، فيكون يقول أن شيئ
يكححون الشححيء أن يعنححي والتعقيححب الححترتيب علححى دالة الوجهين كل على
اا : قححوله فححي الفوريححة هححذه سححرعة تعححالى اللححه بين وقد تأخير بدون فور

شححيء ليححس البصححر ) لمححح) بمالبصللر كلمللح واحدة إل أمرنما (( ومما
: تعححالى اللححه قال ، طيب البصر كلمح واحد وجل عز الله وأمر منه أسرع

ممما من مإ عه ((  عر نم مذا مأ مد مإ مرا أ
هئما م ني نن مش مل مأ عقو عه مي نن مل عن عك عكو مي الححدليل  هححذا)) مف

للعظححام قححال إذا فهححل اللححه وشححأن اللححه أمححر هححذا كان وإذا طيب السابع
اا كوسني الرميمة اا إسنساسن تعححالى الله قال ولهذا ل ؟ ذلك عليه يمتنع هل سوي

هللم * فللإذا واحللدة زجللرة هللي (( فإنمللما:  النازعححات سححورة مححن
نن:  السورة هذه في ) وقال) بمالسماهرة مإ نت ((  من مل مكما هة مإ مح ني هة مص مد مح موا

مذا مإ نم مف ءع عه ممي منما مج ني مد من مل عرو مض نح :  قال]^53)[يس:) عم
من  محما نب عس مف مذ ي ((  مل مه ا مد مي عت مب عكو مل لل مم ةء عك ني ) بمعنى) (( سبحمان) ) مش

اا علححى للنصححب ملزمححة وهححي تسححبيح والمصححدر مصححدر اسححم وهي تنزيه
اا المطلقة المفعولية اا وملزمة دائم عححن قطعححت لححو حححتى للضححافة أيضحح

اا الضافة اا مضححافة فهححي لفظحح ، التنزيححه ) معناهححا) (( سبحمان و تقححدير
اا ذكرسنا ؟ شيء أي عن التنزيه نصححفاته فححي النقححص عححن ينزه الله أن قريب

ال المخلوقين مماثلة وعن وينححزه المخلوق كوجه وجهه يكون أن ينزه فمث
ال وجححه بأي سنقص نصفاته يعتري أن اء سنححاقص البشححر علححم العلححم فمث ابتححدا

اء ال واسنتها ملحححوق اسنتهححاء ، بجهححل مسبوق لسنه ابتداء ؟ كذلك أليس وشمو
ال ، بالنسيان ممللما (( شمو نم مو عتلل متي من عأو مم مملل نللل مع نل مل ا هال مإ ملي )[السححراء:) مق

اء كلهححا الوجححوه هذه من كامل وجل عز الله علم لكن]^85 ءاء ابتححدا واسنتهححا
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ال بححه مونصححوف هححو الححذي القححديم بعلمه عالم وتعالى سبحاسنه فهو وشمو
ال اا أز : والسححلم الصححلة عليححه موسححى قححال كمححا ينسححى ل وهححو وأبححد

مهما عم نل مع مد ((  نن لبي مع ةب مفي مر متللما لل ل مك مضلل لبللي مي مسلل ى مول مر )[طححه:) مين
من شيء لكل شامل وعلمه]^52 مإ مه ((  مل مف ى ل ال نخ مه مي ني مل ءء مع ني مفللي مش

مض نر ل
م مء مفللي مول ا ممما مسلل عمللوا ((]^5عمححران: )[آل) ال مل نع مت من مل مه مأ مللل ال

مل ى لل مع ةء عك ني ءر مش مدي من مقلل مأ مه مو مللل ند ال مط مقلل محللما لل مأ عكلل ةء مب ني همللما مشلل نل )) مع
ءاا طيب]^12[الطلق: فححي النقححص عححن ؟ إيححش عححن منححزه تعالى الله إذ

سنقححول مححا مماثلححة ، المخلححوقين مماثلححة : عححن والثححاسني لححه الثابتححة نصفاته
واضح فالفرق سنعم مشابهة سنقول ول مماثلة ، مشابهة

ال شيء كمثله (( ليس القرآن في سنفيها جاء التي هي المماثلة : أن أو
:  وقال شيء كشبهه ليس يقل ) ولم)

) .) المثمال لله تضربوا (( ل
اا ذلححك ل ولححو التشابه من سنوع وبينهما إل موجودين شيئين من ما : أسنه ثاسني
اا اللححه نصفات من فهمنا ما ال شححيئ بينهمححا وللخححالق للمخلحوق الوجحود فمث

وعلححم الخححالق علححم العلححم ، يختلف هذا كان وإن المعنى أنصل في تشابه
سنفيححت فححإذا يختلفان لكنهما المعنى أنصل حيث من تشابه بينهما المخلوق
اا المشابهة . الواقع في للوجود سنفي فهذا مطلق

اا اا سنفيهححا نصححار الناس من كثير عند معناه سنفيها نصار المشابهة : أن ثالث سنفيحح
اا لن للصفات ؟ بإيش الصفات يثبتون من يصفون التعطيل أهل من كثير

مثبححت كححل لن إثبححات غيححر مححن يعنححي تشبيه غير من قلت فإذا بالمشبهة
بنفححي التعححبير مححن أولححى التمثيححل لنفححي التعححبير كان فلهذا مشبه عندهم
، المخلحوقين مماثلحة عحن منححزه : هحو سنقول طيب أوجه ثلثة من التشبيه
يعتححبر للمخلححوق الخححالق مماثلححة مجرد سنقص الواقع في المخلوق مماثلة
ءاا .  للخالق تنقص
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